Oferecendo mais que um simples conselho™

DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO
SERVICOS ON DEMAND*
PROCESSO PARA ACELERACAO DE VENDAS
MARKETING DE PONTA
ABERTURA AO MERCADO GLOBAL
www.perfectconsultinggroup.com

sales@perfectconsultinggroup.com

DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO
Perfect Consulting Group ™ se alinha
estrategicamente aos seus objetivos de
negocios, entendendo o DNA da cultura da sua empresa. . Nossa função é
pensar fora dos padrões já estabelecidos e encontrar novas formas de tornar
a sua empresa mais lucrativa.

CONSULTORIA A LA CARTE
Essa é uma solução customizada para
se encaixar às suas necessidades de
vendas. Quando você nos contrata, a
sua organizacao se torna parte do
nosso portfólio de empresas especiais.
Seu negócio automaticamente recebe
a vantagem de ser evidenciado
durante os nossos eventos
maximizando crescimento de seus
lucros.

MARKETING DE PONTA
Perfect Consulting Group ™ desenvolverá uma pesquisa de Mercado, estratégias de última geração, materiais de marketing ( criar ou remodelar sua
marca, brand, formular sua mensagem, e distribuir para diversos canais de
midia ). As suas estórias de sucesso em que quer seja o seu B2B, B2C ou
O2O serão o nosso objetivo maior.

PROCESSO ACELERADO DE VENDAS

ABERTURA GLOBAL DE MERCADO

Nós somos os seu professional de vendas internas e externas que

A Perfect Consulting Group™ traz até
você um time de profissionais
apaixonados por novos desafios, e com
experiência em alavancar resultados
excepcionais na condução de negócios
globais. Atuamos na expansão de
novos mercados na América Latina,
América do Norte, Europa e Ásia,
através da abertura de novas agências e
representantes diretos. Nosso
compromisso é com o aumento do seu
Market Share.

irá preparer um kit personalizado de ferramentas de vendas, lista
de preços, , segmentação de Mercado e lista de futuros clients. Ajudar a
impulsionar sua empresa a transformar contatos em rendimentos e dar
suporte ao seu negócio com uma assistência perfeita para estabelecer
vendas exclusivas para o seu segmento na indústria.

PERFECT CONSULTING GROUP ™ - NOSSOS CLIENTES

www.perfectconsultinggroup.com

